
I na naší škole proběhly oslavy Mezinárodního dne dětí, a to v pátek 31. května.  

Nejprve jsme všechny žáky rozlosovali do smíšených družstev. Každé družstvo dostalo soutěžní list, 

do kterého se zaznamenalo splnění úkolů, které si připravili pedagogičtí pracovníci. Za splnění úkolu 

dostalo každé dítko sladkou odměnu a pečeného buřta. 

Jelikož nám nepřálo počasí, veškeré dění se odehrálo v prostorách školy: 

V půdních prostorách jídelny, kde obvykle bývá střelecký kroužek, si mohli starší žáci zastřílet 

ze vzduchovky s paní vychovatelkou Alžbětou Vopelkovou. Mladší děti pak házely míčky na terč s paní 

učitelkou Eliškou Kocveldovou. Také paní vychovatelka Blanka Foretková si připravila disciplínu 

s názvem „Popletená slova“. 

V jídelně pak společně družstva posvačila pečeného buřta, kterého připravila paní ředitelka.  

Tělocvičnu obsadila paní učitelka Jana Houdková, která si pro děti připravila „Opičí dráhu“. 

Úkolem bylo přenést knihu na hlavě a přitom přejít lavičku, skákáním v pytli zdolat slalom, další 

lavičku, tentokrát s míčkem na pálce a nakonec se trefit do tlamy lva. 

Mimo jiné zde měla své stanoviště také paní učitelka Libuše Zpěváková, u které děti 

shazovaly plechovky. 

 

Další zastávka pak byla v přízemí naší školy. V učebně čtvrťáků si celé družstvo zapletlo ruce 

v disciplíně s názvem „Rubikovy ruce“, kterou si připravila paní učitelka Jana Zábranská. Úkolem bylo 

rozplést se, a utvořit kruh.  Žáci se mohli podlézat, přelézat, nikdo se však nesměl pustit. 

 

U páťáků čekala paní učitelka Hana Cilová se svým zábavným úkolem „Obleč, co se dá“. Tady 

si družstvo zvolilo zástupce, kterého po dobu časového limitu oblékalo a zase svlékalo, aby se 

následně spočítalo, kolik vrstev stihli členové družstva na svého dobrovolníka navléci. 

 

Paní učitelka Barbora Štenclová si pro družstva připravila ve své třídě stanoviště, ve kterém 

byli všichni členové nuceni použít všechny smysly. Jednak hádali předmět dotykem, luštili šifru, a také 

ochutnávali. 

 

Ve vestibulu školy rozhodila svou „Síť“ paní učitelka Hana Smolíková. Družstva tvořila 

společnou kompozici z netradičního materiálu. 

 

V prvním patře pak na děti čekal úkol paní učitelky Aleny Grossové se zajímavým názvem 

„Nasávaná“. Každý člen obdržel brčko a společným úkolem bylo nasát a přemístit co nejvíce 

předmětů na příslušné místo. 

 

Ve třídě šesťáků pak na děti čekala paní učitelka Alžběta Balvanová, u které si všichni vystřelili 

na koš. Její stanoviště se totiž jmenovalo „Košíková“. 


